Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o Vám ve spolupráci s AXA Pojišťovnou, a.s.
zasílá

MANUÁL
pro

ÚSPĚŠNÉ UZAVŘENÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SKEL,
ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ, PŘIPOJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ
a STŘETU SE ZVĚŘÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ
a VANDALISMU
Jak postupovat při pořizování fotografií vozidla?
Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla, dle popisu na fotografiích níže:
•
•
•
•
•
•
•
•

je nutné, aby minimálně na jedné z fotografií byla vidět čitelná RZ (SPZ) vozidla;
vozidlo musí být při focení čisté, nesmí být mokré;
na fotografiích musí být viditelné datum, které bude shodné nebo maximálně o 3 dny
předcházející datu zaslání fotografií;
fotografie pojištěného vozidla musí být ostré a jasné (vozidlo foťte za denního světla);
veškeré fotografie musí být pořízeny ve stejný den, stejným fotoaparátem;
celková velikost všech souborů nesmí přesáhnout 25 MB;
fotodokumentaci je nutné provést nejpozději v den uzavření pojistné smlouvy;
fotodokumentaci je nutné pojistiteli zaslat nejpozději do 15 kalendářních dnů od data počátku
pojištění.

Fotografie pořízené na základě tohoto Manuálu vložte do E-podatelny na adrese
https://online.axa.cz/epodatelna, a to nejpozději v den počátku pojištění. Do předmětu e-mailové zprávy
uvádějte číslo Vaší pojistné smlouvy. Urychlíte tak zpracování Vámi zaslaných podkladů.

Nevíte si rady?
tel.: 222 100 200, info@top-pojisteni.cz

Pořízení fotodokumentace pro AXA Pojišťovnu, a.s.
Podmínkou pro platnost připojištění skel, živelního pojištění, připojištění poškození a střetu se zvěří a
připojištění odcizení a je dodání následujících fotografií:
1. Čelní pohled na vozidlo, tak aby byla viditelná RZ (SPZ) vozidla (pokud již byla přidělena)

2. Pohled na vozidlo zepředu pravý bok, pod úhlem 45° (tak, aby byl vidět bok vozidla);

3. Pohled na vozidlo zepředu levý bok, pod úhlem 45° (tak, aby byl vidět bok vozidla);

Nevíte si rady?
tel.: 222 100 200, info@top-pojisteni.cz

;

Upozornění
Spoluúčasti
Připojištění skel
se sjednává se spoluúčastí:
1) Při nedodání fotodokumentace:
- ve výši 50% při pojistné události pro první 3 měsíce od počátku pojištění;
- ve výši 25% při pojistné události pro 4, 5 a 6 měsíc od počátku pojištění;
- ve výši 1.000 Kč při pojistné události od 7 měsíce od počátku pojištění dále.
2) Při dodání fotodokumentace a nebo u nových vozidel:
- ve výši 1.000 Kč na každé pojistné události;
- při opravě (popř. výměně) skla ve smluvním servise se spoluúčast ve výši 1.000 Kč neodečítá.

Živelní připojištění, připojištění poškození a střetu se zvěří, připojištění odcizení a vandalismu
se sjednává se spoluúčastí:
-

-

•

•
•
•

ve výši 2.000 Kč na každé pojistné události za podmínky dodání fotodokumentace, kdy je tato
fotodokumentace dodána před vznikem pojistné události, a/ nebo v případě, že se jedná o nový
vůz (tzn. datum počátku je rovno datu převzetí vozu od dodavatele);
v případě, že fotodokumentace není dodána, zvyšuje se sjednaná výše spoluúčasti na 25 % na
každé pojistné události;
v případě dodání fotodokumentace se spoluúčast sníží z 2.000 Kč na 1.000 Kč v případě, že si
klient nechá vozidlo opravit ve smluvním servise.

Počátek krytí rizik sjednaných na připojištění skel, živelní pojištění, připojištění poškození a střetu
se zvěří a připojištění odcizení a vandalismu nastává okamžikem vložení fotografií Vašeho vozidla
do E-podatelny na adrese https://online.axa.cz/epodatelna, a to do 15 kalendářních dnů od data
počátku pojištění uvedeného v návrhu pojistné smlouvy.
V případě nezaplacení prvního pojistného dochází k zániku pojištění.
Manuál si můžete stáhnout zde: https://www.top-pojisteni.cz/povinne-ruceni/pojistne-podminky
- v sekci AXA Pojišťovna.
Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme.

Mnoho šťastně najetých kilometrů!

Nevíte si rady?
tel.: 222 100 200, info@top-pojisteni.cz

